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Palestra sobre o PLP 257, com Carmen Bressane, coordenadora da Auditoria Cidadã da Divida/SP
Fórum Pedro Lessa - segunda-feira, dia 08, às 14h 

DILMA ENCAMINHOU O  
PROJETO,  MAIA  APROVOU 

URGÊNCIA E TEMER ESTÁ 
PRONTO PARA SANCIONAR

O MAIOR ATAQUE CONTRA OS SERVIDORES
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Reposição salarial dos servidores começa a ser paga
Sindicato e Federação Nacional dos servidores lutam por regulamentação dos técnicos

Os servidores do Judiciário 
Federal receberam na última 
semana de julho a folha su-
plementar com a parcela da 
reposição salarial, referente 
aos últimos 10 dias do mês 
de julho. A Lei 13.317/2016, 
que reajusta os salários, foi 
sancionada no dia 20 de ju-
lho, 21 dias depois da apro-
vação do texto no Senado

A Fenajufe e os sindicatos 
defendem que os recursos 
previstos no orçamento para 
a parcela de junho e os 20 
primeiros dias de julho se-
jam destinados ao pagamen-
to de passivos devidos pelos 
tribunais aos servidores.

“Cobramos no CSJT 
[Conselho Superior da Jus-

tiça do Trabalho] e no CJF 
[Conselho da Justiça Fede-
ral] o pagamento da atualiza-
ção dos benefícios e demais 
passivos”, afirmou o coorde-
nador da Fenajufe Adilson 
Rodrigues, servidor da JF 
Santos. Ambos os conselhos 
disseram estar analisando a 
disponibilidade orçamentá-
ria para esse pagamento.

AQ dos técnicos
Já o Adicional de Qualifi-

cação (AQ) dos técnicos ju-
diciários, de 5% sobre o Ven-
cimento Básico (VB), será 
pago após regulamentação 
a ser feita em conjunto pelo 
CSJT e pelo CJF. Para isso, 
será formada uma comissão 

com os secretários de ges-
tão de pessoas e as assesso-
rias jurídicas desses órgãos. 
A Fenajufe quer participar 
dessa comissão e já encami-
nhou ofício ao Diretor-Geral 
do STF cobrando pronta im-
plementação do AQ.

O entendimento da Fe-
deração, segundo Adilson, 
é de que o Adicional “seja 
amplo e inclusivo com rela-
ção aos vários diplomas de 
cursos superiores concluí-
dos pelos servidores”. 

Acompanhado do coor-
denador da Fenajufe Gerar-
do Alves Lima  Filho (tam-
bém diretor do Sindjus-DF), 
Adilson discutiu o assunto 
com o secretário-geral em 

NÃO TEVE NENHUM ESTADISTA NO BRASIL À ALTURA DO LULA!
Esta pequena afirmação do jornalista e 

sociólogo da UNICAMP, Laymert Garcia 
dos Santos, que se encontra na sétima e úl-
tima página da longa entrevista concedida 
à revista Caros Amigos, nº 230, me deixou 
tão perplexo que não me deixou terminar 
de ler as poucas linhas finais da entrevista.

Se no lugar de estadista fosse sindicalista, 
até que daria para concordar com o profes-
sor Laymert. Pois, se Luiz Inácio Lula da 
Silva tivesse o mínimo requinte de estadis-

ta, o Brasil não estaria na crise em que se en-
contra, devido, principalmente, ao mensalão e 
ao petrolão, altíssimos focos de corrupção em 
seus governos, que ele finge desconhecer. 

É certo que Lula recebeu de seu antecessor 
(FHC), uma herança maldita composta de 
corrupção e trapaças. Mas, suplantando seu 
antecessor, nunca na história deste país uma 
família enriqueceu tão rapidamente quanto a 
família de Lula. Boris Casoy informou (30-05 
p.p) que o cerco ao Lula está fechando.

Com relação ao atual presidente em exercí-
cio, Michel Temer, eis que nos informa a Ca-
ros Amigos nº 231, o insigne linguista, escritor 
e professor da UNB, Marcos Bagno, em sua 
seção falar brasileiro: “E agora um presidente 
interino notório informante da Cia”. Caramba! 
Só falta esta, vez que o truculento retrógado 
golpe de 1964 foi financiado pelo Tio San!...

Joel de Andrande 
Servidor Aposentado

Um espaço para a livre expressão de opinião. ideias@sintrajud.org.br

O Sintrajud protocolou um reque-
rimento no gabinete da presidência 
do TRE-SP pedindo a anulação do 
recálculo das horas de compensação 
da greve, para que seja mantido o 
cálculo inicial, realizado e informa-
do aos servidores no mês de março.

Colegas que estiveram no movi-
mento grevista do ano passado fo-
ram surpreendidos por um email da 
Secretaria de Gestão de Pessoal com 
um recálculo que aumentou muito a 
quantidade de “horas devidas”.  

“Nem fomos avisados; é um ab-
surdo, porque na verdade rompe 
o processo de negociação feito no 
início do ano”, afirmou o servidor 

do TRE e diretor do Sindicato 
Maurício Rezzani. 

No dia 14, os servidores do TRE 
fizeram assembleia e decidiram 
enviar o requerimento solicitando 
a anulação do recálculo. Os servi-
dores também querem um posi-
cionamento oficial do presidente 
do TRE sobre o tema. 

“Fizemos uma greve histórica 
e muito justa; estávamos na luta 
por nossa reposição salarial que já 
acumulava uma defasagem de 10 
anos e não devemos ser punidos 
por reivindicar nossos direitos”, 
afirmou a servidora do TRE e di-
retora do Sintrajud Raquel Morel. 

Sintrajud questiona recálculo 
da compensação no TRE

O TRT regulamentou a pror-
rogação da licença-paternidade 
para servidores e magistrados, 
benefício que desde maio é con-
cedido aos servidores públicos 
pelo decreto federal 8.737. 

Em junho, o Departamento 
Jurídico do Sintrajud obteve li-
minar para prorrogar a licença-
-paternidade de um servidor 
cujo pedido de prorrogação 
havia sido negado pela admi-
nistração do TRT-2. A Coorde-
nadoria de Legislação de Pes-
soal do TRT havia informado 
ao servidor que o Tribunal não 
concedia a prorrogação porque 

ainda não havia regulamentado 
a medida.

O Ato do Gabinete da Presi-
dência nº 21/2016, que entrou 
em vigor no dia 27, garante a 
ampliação da licença por 15 
dias, além dos cinco dias da 
licença ordinária, “desde que 
requerida no prazo de 2 (dois) 
dias úteis após o parto, adoção 
ou guarda para fins de adoção”.

O Ato também abre a possibi-
lidade de o servidor requerer de 
uma vez os 20 dias de licença. O 
beneficiado não poderá exercer 
qualquer atividade remunerada 
durante o período.

TRT regulamenta licença-
paternidade de até 20 dias

exercício do CSJT, Nordano 
Cesar Costa Santos; a dire-
tora-geral do CJF, Eva Ma-
ria Barros, e Antonio Carlos 
de Sousa, da Secretaria de 
Gestão de Pessoas do CJF. 

O Sintrajud também enviou 

aos presidentes do TRF-3, do 
TRT e do TRE um ofício em 
que pede “a imediata incorpo-
ração e respectivo pagamen-
to” do Adicional, tanto para 
técnicos judiciários ativos 
como para os aposentados.

Ideias
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Pressão e divisão na Câmara adiam PLP 257, mas 
governo insiste em aprovar em agosto

Projeto enviado em março pela presidente afastada Dilma, é apontado como potencialmente devastador para os serviços públicos

A mobilização de dirigentes sin-
dicais e servidores da Justiça Elei-
toral garantiu nesta terça-feira, 2, 
que o projeto de realocação dos 
recursos orçamentários para a iso-
nomia salarial dos chefes de cartó-
rios eleitorais continue pautado no 
Congresso Nacional. O resultado é 
uma vitória dos servidores, já que 
a sessão do Congresso realizada 
na terça-feira deixou de apreciar o 
PLN 3/2016 e outras matérias.

“Garantimos com o presidente 
da Câmara [Rodrigo Maia, DEM-
-RJ] que a  sessão será  marcada 
para quarta e quinta, o que garante 
que os deputados não poderão ir 
embora na quarta, como aconteceu 
ontem. Serão obrigados a registrar 
presença na quinta”, disse Zuleika 
Borges, servidora da Justiça Eleito-
ral de Santos que esteve em Brasília 
ajudando a organizar a mobilização 

da categoria. “Mas precisamos ga-
rantir quórum de senadores, prin-
cipalmente”, acrescentou.

Os servidores prometem inten-
sificar a pressão na próxima sema-
na para obter a votação do projeto 
e os recursos para a isonomia, con-
quistada no ano passado após uma 
década de luta. A categoria sinaliza 
até a possibilidade de paralisação 
de 24 horas dos chefes de cartórios 
eleitorais no dia 12 de agosto.

“A pressão da base será essen-
cial”, afirmou Zuleika. “Eu e a co-
missão de chefes de cartório que 
estamos em Brasília organizare-
mos os trabalhos, e convocamos 
todos os chefes a participar”, des-
tacou. “Dividiremos os deputados 
por região, e a tarefa dos chefes que 
não virão a Brasília será telefonar 
para os gabinetes e enviar email 
para orientar os parlamentares.”

Por isonomia, chefes de cartórios 
eleitorais podem parar no dia 12

Assembleia Setorial vai debater 
cortes no orçamento da JT

A movimentação de servidores 
públicos de diferentes setores con-
seguiu impedir que o governo in-
terino do presidente Michel Temer 
(PMDB) aprovasse, de modo sumá-
rio nessa semana, o projeto de lei 
complementar que pode inviabili-
zar os serviços públicos em todas as 
áreas. Mas a ameaça permanece: as 
votações ficaram para a semana que 
começa com a sessão já marcada 
para a segunda-feira (8).

A mobilização não atuou sozi-
nha, mas sem ela, o Planalto teria 
mais liberdade para se articular. 
Sem controle sobre a sua base 
parlamentar, o governo não teve 
como votar o PLP 257. Temer, en-
tretanto, não desistiu de aprová-lo 
ou de tentar impor as restrições 
aos serviços públicos e aos servi-
dores. Mas, na própria terça-feira 
(2), circulava no parlamento uma 
nova versão para o projeto em 
que aspectos centrais já não cons-
tavam – como a alteração na Lei 
de Responsabilidade Fiscal (LRF) 
que redefine o conceito de despe-
sas com pessoal, incorporando a 
ela os custos de terceirizados, apo-
sentados e pensionistas.

Essa nova versão teria sido rascu-
nhada por lideranças parlamentares 
do governo, mas não traz ainda o 
aval do Planalto. Segundo o assessor 
parlamentar Thiago Rego, do escri-
tório que assessora a federação na-
cional (Fenajufe), a informação que 
se tem é que teria havido resistência 
por parte do governo com relação a 

essas mudanças. “O cenário ainda 
está em aberto”, assinala.

Há ainda outro aspecto relevante 
nas negociações de gabinete que pre-
ocupa. Mesmo nessa versão ‘não au-
torizada’ de substitutivo, é repassado 
para o projeto de lei complementar 
o dispositivo previso em outra ma-
téria que tramita na Câmara, a PEC 
241/2016. A emenda constitucional 
‘congela’ a previsão orçamentária 
anual da União, que por 20 anos se 
restringiria aos valores do orçamen-
to do ano anterior, acrescidos apenas 
da reposição da inflação.

O que se percebe, portanto, é que 
essa é a pauta prioritária do gover-
no federal para redimensionar os 
serviços públicos gratuitos ofereci-
dos à população, além de cercear o 
acesso a direitos como a aposenta-
doria e auxílio-doença. A eventual 
adoção dessa restrição de imediato 
pelos estados, embora sem o peso 
da reforma constitucional, pode 
funcionar como trampolim para a 
aprovação da PEC 241.

O resultado desse quadro ainda é 
imprevisível. Ao que parece, as difi-
culdades do governo com a sua base 
estão relacionadas ao bloco chama-
do de ‘Centrão’. Esses deputados es-
tariam utilizando o polêmico PLP 
257 para barganhar com o governo. 
E tudo pode mudar, de uma hora 
para outra, caso o governo consiga 
pacificar a sua base parlamentar.

O PLP 257 é um projeto que teve 
origem ainda com o PT na Presi-
dência. Foi enviado ao Legislativo 

em março pela presidente Dilma, 
hoje afastada. Foi abraçado pelo 
presidente interino e por partidos 
da oposição ao governo petista, 
como o DEM e o PSDB. Pouco de-
pois, o governo interino lançou a 
PEC 241. As duas propostas, juntas, 
teriam efeitos devastadores para os 
serviços públicos – congelamento 
de salários por 20 anos e suspensão 
de concursos públicos seriam ape-
nas duas facetas disso.

Os servidores querem barrar  os 
dois projetos. Já a intenção do gover-
no parece ser a redução dos recursos 
orçamentários do setor público ao 
ponto de atrofiá-lo. É para impedir 
que isso aconteça, que o Fórum das 
Entidades Sindicais Nacionais dos 

Servidores Públicos está convocando 
nova semana de mobilização intensi-
va em Brasília, a partir da segunda-
-feira (8). 

Em São Paulo, o Sintrajud fará um 
ato contra o PLP 257, com a presen-
ça da advogada e coordenadora da 
Auditoria Cidadã da Dívida/SP, Car-
mem Cecília Bressane. A atividade 
acontecerá nesta segunda-feira, às 
14h, em frente ao Fórum Pedro Les-
sa (Av. Paulista, 1682).

O reforço a essa luta deve se es-
tender às redes sociais e ao envio de 
mensagens aos deputados. Também 
estão sendo convocados atos nacio-
nais para 16 de agosto. A meta é au-
mentar a mobilização conjunta para 
deter os projetos do governo.

Para ampliar o debate e organi-
zar a mobilização contra os cortes 
no orçamento da Justiça Traba-
lhista, os servidores da JT se re-
únem em assembleia na quarta-
-feira, 10, às 13h, no Fórum Ruy 
Barbosa. Na pauta estão também 
as ações da categoria contra o PLP 
257 e a PEC 241.

Depois de sofrer uma redução 
de 30% da verba de custeio e de 
90% da verba de investimentos no 
Orçamento deste ano, a JT de São 
Paulo ficou ameaçada de fechar.

Um crédito extraordinário li-
berado por Medida Provisória no 
início do mês de Julho garantirá o 
funcionamento da JT até o fim do 
ano, mas a situação para o ano que 
vem permanece crítica. 

“O corte do orçamentário foi 
resolvido apenas de forma precá-
ria neste ano, mas precisamos nos 
mobilizar para o ano que vem”, de-
clarou Inês Leal, servidora da JT e 

diretora do Sintrajud.
Os efeitos dos cortes de verbas na 

JT coincidem com um período de 
aumento das demissões e, conse-
quentemente, de ações na Justiça 
requerendo direitos trabalhistas 
frequentemente desrespeitados. 

O Sintrajud foi convidado para 
participar de uma reunião no dia 
26 com o presidente da Associação 
dos Magistrados da Justiça Tra-
balhista da 2ª Região (Amatra-2), 
Fábio Rocha. Na reunião, o pre-
sidente da Amatra informou que 
os magistrados estão organizando 
uma manifestação contra os cor-
tes o orçamento da JT e propôs 
que esta mobilização seja realizada 
conjuntamente com os servidores.  

Os representantes do Sintrajud 
comprometaram-se a discutir o 
tema com o conjunto da categoria 
em assembleia setorial, desta for-
ma, esta será uma das questões em 
pauta nesta quarta-feira, 10. 
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Segunda é dia de aula de percussão no Sindicato
Aulas são gratuitas e não é preciso conhecimento prévio com os instrumentos

Quem gosta de música e animação tem 
um encontro marcado no Sintrajud toda se-
gunda-feira, às 20h.  O Sindicato oferece aos 
servidores aula de percussão, com o educa-
dor e músico percussionista Afonsinho Me-
nino. O objetivo é ter um bloco do judiciá-
rio no carnaval de 2017, o bloco já tem até 
nome: Baseado na Lei.

Segundo o servidor da JT e diretor de base, 
Marcus Vergne, mesmo quem nunca pegou 
em um instrumento pode participar das 
aulas. “Daqui, poucas pessoas tinham um 
conhecimento anterior ou intimidade com 
algum instrumento, a grande maioria nun-
ca tinha tocado nada de percussão”, afirmou 
Marcus. “O objetivo, inclusive, não é tornar 
ninguém profissional aqui, pelo contrário, o 
objetivo é que a gente se divirta, se encontre, 
largue o estresse do dia-a-dia e que a gente 
possa alegrar as festas do sindicato”.

O professor Afonsinho explica que em 
suas aulas usa o método lúdico. “O pessoal 
fala muito ‘eu não toco, não consigo’, o que 
falo é que é questão de pulsação, todo mun-
do caminha, todo mundo sabe que o cora-
ção tem um compassinho e está batendo, e 
na verdade você tira daí a história de estar 
tocando um instrumento. O que eu faço é 
só direcionar, o restante é a galera”, declara.

Entre risos, o servidor aposentado do TRE 
Jefferson Cabral, afirmou: “o professor jura 
que ele consegue fazer quem nunca teve rit-
mo na vida começar a ter, ele jura e eu boto 
a maior fé nele”.

Ritmos diversos

Sintrajud vai unir servidores e comemorar Projeto Salarial em Happy Hour 
Festa acontece nesta sexta-feira, 5, a partir das 18h; servidores sindicalizados não pagam entrada e terão Buffet livre

Para descontrair, unir a ca-
tegoria e comemorar a apro-
vação da Lei 13.317/2016, que 
trata da reposição salarial dos 
servidores do Judiciário, o Sin-
dicato chama a categoria para 
participar do Happy Hour do 
Sintrajud.

O Happy Hour será na sexta-
-feira, dia 5, das 18h ás 22h, no 
bar e restaurante Wok Paulista 
(Rua Joaquim Manuel de Ma-

cedo, 323 - Barra Funda, São Pau-
lo). A Banda Pão com Mortadela 
fará a animação da festa.

A festa será exclusiva para os 
trabalhadores do Judiciário, pois 
o restaurante tem vaga limitada. 
Os servidores sindicalizados não 
pagam para entrar e terão comida 
à vontade e duas bebidas grátis, 
já os não sindicalizados, pagam 
um ingresso de R$ 10,00 que in-
clui comida à vontade. O Buffet 

contará com porções de boteco, 
frios e salgados, e o servidor pode 
servir-se quantas vezes quiser. As 
bebidas serão vendidas por um 
preço “camarada” durante o Ha-
ppy Hour. 

“Será um espaço com comida 
muito gostosa e cerveja barata, a 
ideia é unir a categoria e fazer um 
espaço de interação e diversão”, 
afirmou a servidora da JT e dire-
tora do Sindicato, Inês Leal.

Cerveja Skol – R$ 5,00
Cerveja Heineken – R$ 5,50
Caipirinha – R$ 10,00
Refrigerante – R$ 4,80
Água – R$ 4,00

PREÇOS DE 

Copa Sintrajud começa no dia 9 e terá 10 times

A 11ª Copa Sintrajud de 
Futebol começa na terça-
-feira, 9, e terá 10 times. 
Além de servidores do Ju-
diciário Federal, as equipes 
são formadas por terceiri-
zados, advogados e magis-
trados. “Isso mostra que 
o campeonato cumpriu o 
objetivo de promover inte-
gração”, observou Henrique 
Sales Costa, diretor de base 
na JT Barra Funda e um 
dos organizadores da Copa.

Os jogos serão às terças, 
quartas e quintas, com duas 
partidas por noite, no Play-

ball Pompeia, que já é utili-
zado pelos servidores para 
os jogos recreativos do Fute-
bol do Judiciário. A quadra 
fica na Rua Nicholas Boer, 
66 (final do viaduto Pom-
peia, esquina com a Avenida 
Marquês de São Vicente).

A final será no sábado, 24 
de setembro, quando ha-
verá também churrasco e 
apresentação da banda “Pão 
com Mortadela” – o grupo é 
formado por servidores do 
Judiciário e ficou conhecido 
por animar as atividades da 
categoria durante a mobili-

zação pela reposição salarial. 
“O dia da final terá também 
uma partida de futebol fe-
minino, por isso queremos 
chamar toda a mulherada 
para participar e mostrar 
que são boas de bola”, infor-
mou Henrique.

Além dos campeões e 
vice-campeões, recebe-
rão troféus o artilheiro da 
Copa, goleiro menos vaza-
do, time fair play e a me-
lhor torcida. Acompanhe 
pelo site do Sintrajud a 
divulgação da tabela e dos 
resultados dos jogos.

Jogos serão às terças, quartas e quintas no Playball Pompeia; final terá churrasco e a banda “Pão com Mortadela”

Na aula, os servidores aprendem diversos 
instrumentos passando por ritmos como: 
samba, samba-enredo, samba-reggae, mara-
catu e baião. “Na aula o instrumento gira, fa-
zemos uma roda e todo mundo aprende um 
pouco de cada instrumento, quanto mais 
tempo você fica com um instrumento, mais 
leve fica na sua mão”, completou Afonsinho.

Outro detalhe importante para quem tiver 
interesse em participar, é que não é preci-
so ter instrumentos, as aulas acontecem 
com material que já tem no Sindicato. “A 
maioria das pessoas que participam da aula 

comprou instrumento menores, como tam-
borim, para ter em casa e ficar treinando”, 
afirmou a servidora da JT Alice Araújo.

A próxima apresentação do grupo já está 
marcada para o dia 26 de agosto, no Espaço 
da Rosa Latino Americana – ERLA, que fica 
na Rua Santo Antônio, 1025. Mas ainda dá 
tempo de ensaiar e participar! 

As aulas são gratuitas e acontecem todas 
às segundas-feiras, 20h, na sede do Sintra-
jud (Rua Antonio de Godoy, 88, 15º andar). 
Quem tiver interesse pode entrar em conta-
to com o sindicato, pelo telefone 32225833.
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